
Ви будете інтенсивно вивчати Чеську мову  
в невеликих неформальних групах під уважним 
і сумлінним наглядом досвідчених викладачів 
університету, серед яких є носії мови. Курс 
призначений для того, щоб студенти могли 
вивчати актуальні та ключові аспекти сучасної 
Чеської мови. Навчальна програма поєднує 
вивчення мови та працю зі справжніми 
оригінальними чеськими текстами.

Чеська мова є близькою слов‘янською мовою 
для Української мови, що дасть можливість 
студентам порівнювати власну мову та 
культуру та протиставляти інтелектуальні 
середовища.

Контактна особа: 
Zdeňka  Suchá

Email: 
zdenka.sucha@osu.cz
Tel: +420 597 091 891

Свідоцтво про закінчення 
 

Чому вивчати Чеську мову  
саме в Остраві?

Адреса:
Czech for Ukrainians
Department of Czech 
Language
Faculty of Arts
University of Ostrava
Reální 3 
70103 Ostrava
Czech Republic

Інформація про можливості навчання  
в Остравському університеті:

info.ff@osu.cz
study.osu.eu
ff.osu.cz

Після успішного завершення курсу студент 
отримає свідоцтво закінчення програми 
безперервної освіти. Курс є розроблений так щоб 
відповідати потребам майбутніх претендентів 
на освіту в Остравському університеті / ВУЗах 
Чеської Республіки, може також відкрити кращі 
кар‘єрні можливості.

Як зареєструватися?

Дана інформація стосується академічного року 
2019, а умови про вступ та деталі відкриття 
курсу у вересні 2019 року будуть окреслені та 
оновлені восени 2018 року.
Ціна: див. актуальну інформацію на сайті 
кафедри http://kcj.osu.cz/en.

Сума 90 000 крон включає в себе:

заняття з Чеської мови - 650 годин 
безпосереднього навчання, з вересня по 
травень,
навчальні матеріали,
свідоцтво про закінчення курсу.

Інтенсивний курс 
чеської мови для 
українських студентів



Курс Чеська мова для українських студентів 
організує Кафедра Чеської мови Остравського 
університету. Курс пропонує двосеместрове 
інтенсивне вивчення чеської мови з метою 
заохочувати та надихати абітурієнтів до 
створення нових можливостей, наприклад  
у освіті чи кар’єрному рості. 

Ви можете вивчати Чеську мову починаючи від 
базового рівня, покращуючи її з набутого досвіду. 
Курс поєднує в собі мовну практику та досвід 
спілкування для всіх учнів, які хочуть вивчати 
чеську мову для освіти в Чеській Республіці 
або вдосконалювати знання Чеської мови як 
іноземної. Курс складається з лекцій, семінарів та 
комунікативних занять. Навчання та спілкування 
відбуватимуться чеською чи англійською мовами. 
Навчання проводять викладачі та вчителі  
з університету.

Курс пропонує вам широкий та глибокий тренінг: 
ви вивчатимете чеську граматику та отримаєте 
практичну підготовку у праці з чеськими 
спеціальними текстами. Цей курс також допоможе 
вам використати свої теоретичні знання  
в практичних умовах, розвиваючи міжкультурні 
навички.

Після успішного закінчення курсу ви досягнете 
мінімального мовного рівня B1 згідно з вимогами 
Чеської Республіки („незалежний користувач“ 
відповідно до CEFR - Загальні європейські 
стандарти для мов).

Для кого призначений 
курс?

Hавчання в курсі відбувається у невеликих 
та неформальних групах: вчителі та студенти 
швидко встановлюють взаємні контакти, 
пропонується тема дискусії а студенти мають 
обговорювати її та обмінюватися думками. 
За всі залічені та захищені праці студенти 
отримують відгуки та оцінки.
Оцінювання і тестування зростання 
та розвитку мовної компетентності 
здійснюється завдяки мовним тестам, що 
спрямовані на всі види мовного досвіду: 
розмову, писання, слухання з порозумінням 
та читання зі розумінням, переклади з мови 
до мови.

Курс включає цілий ряд методів навчання, 
таких як індивідуальна та групова робота 
в курсі, праця над есе, заняття комунікації 
та презентація тем, спрямованих на 
розвиток комунікаційних компетенцій, 
котрим компетентний випускник завдячує 
систематичній праці. Курс закінчується 
комплексним випускним іспитом.

Як відбувається 
навчання та 
оцінювання?

Деталі навчання
Навчання відбувається протягом двох семестрів - кожен триває 13 тижнів (загалом 26 тижнів)  
- 5 годин (45 хвилин) на день. Іспити проводяться в травні/червні протягом 3 тижнів.

Курс відкривається у вересні 2019 року.

Якщо ви хочете отримати інформацію, будь-ласка, надішліть емайл на: zdenka.sucha@osu.cz


